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De Crăciun fii mai bun, fii mai... cum vrei tu!
editorial de Alin Potinche
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Perioada sărbătorilor de iarnă se identifică și cu perioada bunătății. Să
explic: oamenii devin, ca prin magie, mai buni.. mai toleranți dacă
vreți, mai atenți la nevoile celor nevoiași. Nu știu cum se face că, brusc,
toată lumea este preocupată (aproape obsesiv) de soarta celor
oropsiți... de ce vreți voi. Campanii întregi în media și pe facebook, în
special, cazuri peste cazuri, „causeses”, „petitions” și mai mult ca
oricând... „donations” & „collections”.
Și uite așa ajungem să bombardăm (la propriu) sărmanii oameni, în
general clienții noștri, ai asistenților sociali, cu tot felul de resurse, mai
mult sau mai puțin utile, mai mult sau mai puțin perisabile. Fraților,
vizitându-i doar de Craciun și de Paște transformăm practic,
campaniile umanitare în... electorale.
Nimic nu ne oprește să fim mai buni tot timpul anului, sau măcar o
dată în fiecare anotimp/lună/săptămână/zi.
PS: De sărbători vă urez pur și simplu să fiți... cu voi, cu familia, cu cei
de lângă voi. Bucurați-vă autentic, nu prin ecranele telefoanelor
filmând sau pozând imagini pe care nu le trăiți pe moment și la care
pot să pariez că nu vă veți mai uita prea curând.
La mulți ani!
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100 DE ASISTENȚI SOCIALI - 100 DE GÂNDURI
PENTRU VIITOR
Dragi colegi,
pentru mulți dintre noi 2018 a fost un an plin, cu multe
provocări dar și cu multe realizări profesionale. Pentru
echipa CNASR a fost un an cu zeci de întâlniri și prezențe
în mass-media, cu mulți kilometri parcurși și cu
nenumarate vizite în țară. Ne-am bucurat să vă
revedem, să discutăm și să construim împreună planuri
pentru viitor astfel încât profesia noastră să devină din
ce în ce mai respectată și mai apreciată la nivel național.
Vă dorim ca în 2019 să fiți sănătoși, să aveți parte de
prosperitate iar visurile dvs să devină realitate!
Doru Buzducea
Normalitate. Cuvântul care capătă pentru noi, asistenții
sociali, o nouă definiție în fiecare zi. Această stare, ce
încercăm sa o creăm, atât în plan profesional cât și în
plan personal, ajunge la un moment dat să ne
caracterizeze. La 100 de ani distanță de Marea Unire,
avem posibilitatea de a lăsa în urma noastră lucruri ce
pot fi puncte de cotitură în istoria noastră. Normalitatea
comunității din care fac parte (Asistenților Sociali),
reușește să-mi ofere prilejul de a educa, de a fi educat,
de a înțelege, de a ajuta, de a comunica, de a mă
implica, de a recunoaște atunci când greșesc și nu în
ultimul rând de a empatiza. Toate acestea sunt trăiri, de
care, noi, asistenții sociali, avem nevoie în “cotidianul”
nostru, pentru că aceste lucruri, ne ajuta să fim mai buni
în ceea ce facem.
Aș vrea să vă invit la a gândi altfel lucrurile, cuvinte și
teorii ce depășesc sarcinile de serviciu și obiective
personale, aș vrea să vă invită să gândim la implicare și
obiective comune, să gândim ca acum 100 de ani: Să
gândim MARE!
Vasile Voicu,
asistent social
La moment centenar îmi doresc o Românie în care
asistența socială să continue să crească așa cum a
făcut-o din 1989 încoace. Poate că nu ne-a mulțumit
întotdeauna viteza acestui proces, poate că uneori am
încetinit însă, cred că facem progrese. Și acest lucru
este important prin prisma noilor provocări ale unui
context socio -economic extrem de dinamic, provocări
pe care sunt convinsă că le-a resimțit și le resimte în
continuare fiecare asistent social.

Ca să putem crește reziliența indivizilor, a familiilor și a
comunităților, capacitatea acestora de a face față riscurilor
vieții avem nevoie de un sistem de asistență socială care să
prevină iar pe de altă parte să trateze în mod sustenabil, pe
termen lung. Acest lucru sper să-l celebrăm cât mai curând!
Liliana Roșu,
asistent social
…sunt clipe, zile ani, de ce nu, sute de ani, când ceea ce am
făcut ne urmează și se concentrează asupra faptului că am
trăit și dăruit ceea ce am avut mai bun în noi. Clipe în care
am uitat că persoana noastră există și am încercat să ne
contopim cu omul, locul și timpul. Acesta este asistentul
social: indestructibila prezență a tuturor timpurilor,
persoana fără un loc și timp anume. El aparține eternității. Îl
găseși în lacrimă, în zâmbet, în bucurie și tristețe. Îl găsești
în litere și cifre, în ani, … dar mai presus de tot și toate, îl
găsești în propria-i privire, inimă și plăsmuire. Îl găsești în
câmpul de luptă ducând bătălie după bătălie.
Nu timpul este cel care însoțește, ci pas cu pas, asistentul
social este și va fi o acompaniere continuă a clipei de
împlinire, ca om și profesionist.
La mulți ani, asistent social-om al curajului!
Diana Ardelean,
asistent social

100 de gânduri benefice izvorăsc din trecutul celor care au
proiectat, clădit și consolidat Asistența Socială aici în Ardeal,
Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea sau Moldova, iar
asociate acestora multitudinea unor valuri de emoție
înfășoară formele gând energetice care prind contur de-a
lungul timpului, în faptele unor Oameni Adevărați, Autentici,
Empatici, Dedicați, Curajoși: ASISTENȚII SOCIALI din
România...
Atât în trecut, cât și în prezent acești oameni inimoși au ales
să-și dedice timpul categoriilor defavorizate și să le aducă
Speranța, Bucuria și Șansa de a naviga mai lin prin valurile
asperităților vieții.
Acești asistenți sociali, reprezintă o Ancoră în această
realitate socială, o Sursă și o Resursă de surmontare a
vicisitudinilor vieții aproapelui în nevoie...
Spre acești asistenți sociali se îndreaptă acum gratitudinea
noastră și nădejdea că Țara Românească mai are în Prezent,
dar și în Viitor o șansă de reabilitare și reechilibrare
individuală și colectivă datorită gandurilor, intențiilor și
acțiunilor acestora!
La mulți ani multiplicați de 100 de ori cu Sănătate, Bunătate,
Prosperitate și Armonie tuturor Asistenților Sociali din
Romania!
Felicia Andrioni,

Evenimente în sucursale
În data de 3 decembrie 2018 Sucursala Teritorială
Botoșani a Colegiul Național al Asistenților Sociali a
organizat in Botoșani evenimentul intitulat „Care este
DIZ ABILITATEA TA?” prilejuit de aniversarea Zilei
Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități. Comitetul
de conducere a Sucursalei teritoriale Brasov, compus din
Carmen Elena Șmit, Lăcrămioara Radu, Raluca
Sorlescu, Lucian Ursu și Daniel Hliban, a promovat și
organizat cu această ocazie o serie de ateliere de creație,
momente artistice, schimburi de experiență și socializare.

Atelier de lucru “Colaborarea interinstituţională element facilitator al reintegrării sociale a
persoanelor care au executat o pedeapsă privativă de
libertate” - 2 credite - tema activității comune a
Sucursalei Tulcea a CNASR și Penitenciarul Slobozia,
desfășurată în data de 07.12.2018. Reintegrarea socială
reprezintă un proces ce implică servicii integrate: sociomedico-educaționale, de ocupare și de locuire și
presupune de asemenea colaborare interinstituțională.
Prezentarea procedurilor interinstituționale pe tema
educației, formării si cea de informare a serviciilor
publice precum și atelierele de lucru, au oferit
posibilitatea fiecărui participant (asistenți sociali,
psihologi, educatori, preoți, reprezentanți ai instituțiilor
locale) să obțină noi informații pe această temă dar și să
participe la identificarea tipurilor de servicii necesare
reintegrării în societate a persoanelor care au executat o
pedeapsă privativă de libertate.

Workshop-ul "Servicii comunitare integrate –
Împreună pentru o societate fără bariere pentru
persoanele cu dizabilități" organizat de Sucursala
CNASR Tulcea in data de 12 decembrie - 2 credite.
Evenimentul a fost marcat de discutii tematice
legislative, practice dar si idei, recomandari privind
serviciile comunitare integrate; hotarul atat de sensibil
dintre abilitate si dizabilitate, barierele existente in
integrarea persoanelor cu dizabilitati.

Conferința "Etică și responsabilitate în activitatea de
voluntariat” – ediția I, 2018, organizată de către
Sucursala CNASR Iași în data de 7 decembrie 2018
creditată cu un număr de 2 credite profesionale.

workshop-ul ”Organizarea unor schimburi de
experiență și diseminarea modelelor profesionale de
bună practică în domeniul reintegrării sociale a
persoanelor private de libertate”, organizat de către
Sucursala CNASR Brașov în data de 7 decembrie 2018
creditat cu un număr de 2 credite profesionale.

Structura teritorială București a Colegiului Național al
Asistenților Sociali, în parteneriat cu Fundația Motivation
România și Facultatea de Sociologie și Asistență Socială din
cadrul Universității din București, a organizat o nouă întâlnire în
cadrul programului DIALOGURI - ”Identificarea nevoilor
utilizatorilor de scaune rulante, echipamente și servicii
destinate acestora”. Invitați: Gabriela Nita și Daniel Rosoiu
(tehncian scaune rulante, utilizator de scaun rulant) de la Fundația
Motivation România. Subiectele care au fost abordate sunt:
Drepturile utilizatorilor de scaune rulante la echipamente de
mobilitate; Instruirea pentru viață independentă a utilizatorilor de
scaun rulant; Scaunul rulant corespunzător, importanța
poziționării corecte; Serviciile Fundației Motivation Romania.

Luare de poziție/comunicate/întâlniri
COMUNICAT - 03.12.2018
Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România a fost
sesizat că știrea prezentată în presa online în data de 30
noiembrie 2018 despre ”o fetiță de nici doi ani care a murit de
foame”, a prezentat eronat faptul că ”asistenții sociali de la
primarie nu s-au interesat de soarta minorilor”. În urma
demersurilor realizate de CNASR, am aflat că primăriile
comunelor Preutești și Horodniceni din județul Suceava nu au
angajați asistenți sociali conform Legii 466/2004 privind statutul
asistentului social.
Atragem atenția publicațiilor că au dezinformat publicul și au
adus prejudicii de imagine profesiei de asistent social din cauză
că știrea nu a fost corect documentată.
Considerăm că lipsa de documentare în astfel de cazuri
afectează imaginea profesiei de asistent social!
CNASR a transmis publicațiilor o adresă prin care a solicitat
repararea dezinformării în vederea reabilitării imaginii profesiei
de asistent social.
Pentru informaţii referitoare la profesia de asistent social
precum și despre Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali vă
invităm să accesaţi site-ul

Ca urmare a adresei transmise Ministerului Muncii și Justiției Sociale referitoare la intenția
introducerii în COR a ocupației Manager de caz pentru persoanele cu dizabilități, astazi 4
decembrie 2018, Colegiul Național al Asistenților Sociali a participat la o întâlnire
organizată de Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități.
În cadrul întâlnirii reprezentanții CNASR, Cristian Roșu, Vicepreședinte și Diana Cristea,
Secretar executiv au reiterat următoarele aspecte:
1. Managementul de caz este o metodă de lucru a asistentului social, profesie reglementată
conform Legii 466/2004 privind Statulul Asistentului Social;
2. Managementul de caz este menționat în standardele de calitate privind serviciile sociale
atât ca metodă cât și sub denumirea de manager de caz, acest lucru fiind asociat
întotdeauna cu asistentul social care pune în practică această metodă;
3. Sistemul de asistență socială duce lipsă de asistenți sociali la nivel național, acest lucru
fiind cauza pentru care beneficiarii nu reușesc să aibă acces la serviciile asistenților social;
4. CNASR poate să realizeze, în baza atribuțiilor legale privind formarea continuă a
asistenților sociali, un model cadru privind formarea asistenților sociali care lucrează cu
persoane cu dizabilități;
5. CNASR nu este și nu va fi de acord cu inițiativele care ar putea conduce la apariția de
calificări sau ocupații care să se suprapună cu aria de competență a profesiei de asistent
social.

Oportunități de finanțare

Parteneriate pentru orase sustenabile – cerere de propuneri de
proiecte 2018 EuropeAid pentru autoritatile locale - 6 decembrie
2018
Cerere de propuneri de proiecte 2017/proiecte pilot „Educatia
privind mass-media pentru toti”- programul „Europa Creativa”,
subprogramul Media - 8 decembrie 2018
Cerere de propuneri de proiecte „Europa Creativa”, subprogramul
Cultura, proiecte europene de cooperare 2019 - 11 decembrie 2018
Finantare pentru combinarea artei cu tehnologia digitala, proiectpilot, programul european „Orizont 2020”, subprogramul STARTS 22 ianuarie 2019
Start-Up Nation 2018, termenul de înscriere data de 12 februarie
2019
Programul european „Orizont 2020” – Transformari socioeconomice si culturale in contextul celei de-a patra revolutii
industriale 14 martie 2019
Se lanseaza Programul de sustinere a mestesugurilor si
artizanatului - 31 decembrie 2020

Așteptăm sugestiile și propunerile voastre în
legătură cu informațiile pe care vreți să le regăsiți
în viitoarele numere ale newsletterului
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